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LINKING LEARNING TO LIFE 

August 19, 2021 

Dear Parents of Grades 6-8, 
 
We hope this letter finds you well and in good health. 
 
Last year was a challenging and unique school year, but nevertheless we were able to pull through 
successfully with all the opportunities that paved the way in implementing new practices and approaches 
in our teaching and learning methodologies.  
 
As stated earlier in our previous letter, 98% of our staff has been vaccinated. Moreover, the Health 
Authority guidelines stated that children aged 6 - 12 can be immunized. Therefore, vaccination is an 
additional step that promotes a safe return to school and reduces COVID-19 infections to a great deal. 
 
We are working hard to return as 100% attendance this year for all our students. However, this decision 
entails the approval from the concerned authorities and government bodies which we are yet to receive. 
As of now we are going to continue with same learning models giving parents the option to decide on the 
(50%‐50%) Hybrid model or 100% Remote Learning for Grades 6-8 with social distancing and COVID 
protocols that necessitate low-capacity operation for this Academic Year 2021-2022. This might change 
later on if the concerned authorities allow us to reduce the gap of social distancing so that we may be able 
to accommodate more students on campus.  
  
Therefore, we request all our parents to log onto the school system and select their preferred Learning 
Model for their child (either Hybrid Model or 100% Remote Learning Model for this academic year 2021-
2022) at the earliest. The survey will open on Saturday August 21, 2021 at 9 am and will close on Monday 
August 23, 2021 at 8:00 pm. Students who fail to respond to the survey will be automatically registered 
in the 100% Remote Learning model. 
 
Kindly note that the system will be activated for only those parents that have registered for this 
academic year 2021-2022. In case your child is not registered yet for this Academic year, and you are 
interested to register, contact the registration department on Sunday to complete the procedure and 
then you can access your portal to choose learning model. 
 
Furthermore, all classes being conducted in the middle school would be synchronous (both RL students 
and the hybrid students would be attending their lessons at the same time).   
  
At GIS, our priority is to keep everyone safe. We understand that each family situation is uniquely different 
and that there are varied concerns about health and safety, distance learning, and face‐to‐face instructions. 
Please note that the school has been complying with the requirements of KHDA and DHA to ensure the 
well‐being of all stakeholders involved in daily operation. 
 
We value your trust and cooperation and look forward to providing the best learning experience for our 
students. 
 
Best regards, 
School Administration 

http://www.greenwood.sch.ae/
mailto:info@greenwood.sch.ae


                   GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOLمـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 
 

 

 
Vision: To develop leaders in all walks of life through quality learning and teaching. 
Mission: An eco-friendly, learner-centric institution of excellence dedicated to developing global citizens equipped with 

knowledge, moral values, cultural understanding, and devotion to tolerance who will lead at the national and 
international stage. 

 

Tel: +971 4 2888 000       Fax: +971 4 2888 444        P.O.Box 79595, Dubai U.A.E.       Website: www.greenwood.sch.ae       E-mail: info@greenwood.sch.ae 

LINKING LEARNING TO LIFE 

 2021أغسطس  19
 األعزاء، الثامن أولياء أمور طالب الصف السادس إىل 
 العام الدراسي الجديد.  بدء تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة

 
ا بالتحديات الفريدة من  

ً
ي عاًما دراسًيا مليئ

؛ وذلك  التحديات مًعا تمكنا من النجاح ومواجهة كافة    -وهلل الحمد   -لكننا   نوعها،كان العام الماض 
ي مهدت  االستغالل األمثل للفرص المتاحةبفضل  

ة التعليم مما مكننا   توأحدثالطريق    الت  ي مسير
 ف 
ا
 شامًل

ا
ي    تحوًل

ي النهج الجديد ف 
من تبت 

 والتعلم. طرائق التدريس 
ي رسالة  

ا  فقد أصدر   ذلك،عالوة عىل    ٪. 98فقد تم تطعيم موظفينا بنسبة    سابقة؛كما أبلغناكم ف 
ً
تطعيم    حول إمكانيةت وزارة الصحة بيان

اوح   إضافية تعزز العودة اآلمنة إىل المدرسة وتقلل من عدوى    ةيعتير خطو فإن التطعيم    لذلك؛  . عاًما   12و  6بير   أعمارهم  األطفال الذين تي 
COVID-19  .  إىل حد كبير

 
ي مدرسة جرين  نسىع
هذا    إال أن٪ هذا العام.  100بنسبة    )وجًها لوجه(  المدرسة حضورًيا وود بجد من أجل التنسيق لعودة كافة الطالب إىل   ف 

ي لم نحصل عل القرار يتطلب موافقة الجهات المعنية والجهات الحكومية
 حت  تاريخه.  يها والت 

ي  هذا العام سنستمر  لذلك،
ي و  ذاتها نماذج التعلم  تقديم ف 

ي العام الدراسي الماض 
ي تم تقديمها ف 

ي تمنح الت 
قرار الالخيار التخاذ  أولياء األمور الت 

نامج التعليمي الذي يفضلونه أل  بشأن  (. 8-6بنائهم من طالب الصفوف السادس إىل الثامن ) الير
 

اًما   ،فقط  8إىل    6للصفوف من    %(100)٪( أو التعلم عن بعد بنسبة  50٪  50)اختيار نظام التعلم الهجير  بنسبة  هذا العام  يمكنكم   وذلك الي  
ي تتطلب    19وبروتوكوالت كوفيد  االجتماعي بمعايير التباعد  

 الت 
ا
هذا األمر  علًما بأن   . 2022-2021منخفض السعة لهذا العام الدراسي    إشغاًل

ا من استيعابالتباعد االجتماعي    مسافةبتقليص  فيما إذا سمحت لنا الجهات المعنية  قابل للتغير  
ً
ي   مما سيمكننا الحق

المزيد من الطالب ف 
 . المدرسي الحرم 

 
ي وأداء  أولياء األمور عىل  جميع نحث  تقدم، بناء عىل ما  

ون  الختيار نظام التعلم الذي   المخصصة  االستبانةالدخول إىل النظام المدرسي اإللكي 
  العام الدراسي   لهذا   ( ٪ 100نموذج التعلم هجير  أو نموذج التعلم عن بعد بنسبة  ) الثامن  اىل  يفضلونه ألبنائهم من طالب الصف السادس  

ي أقرب وقت ممكن.  ( 2021-2022)
 ف 

 
ي   2021أغسطس    21سيتم فتح النظام اعتباًرا من يوم السبت الموافق  

أغسطس   23صباحا ويغلق يوم االثنير  الموافق    9  تمام الساعة  ف 
ي   2021
ي المدة المحددة سيتم  يجيبون عىل االستب   الذين ال بأن الطالب    . علًما مساءا   8:00اعة  تمام الس  ف 

ي نموذج    تسجيلهم تلقائًيا انة ف 
ف 

 ٪. 100التعلم عن بعد بنسبة 
 

: مالحظة ما  يرجر    .  فقط   2022  - 2021العام الدراسي    أبنائهم لهذا تفعيل النظام ألولياء األمور الذين قاموا بتسجيل    سيتم   يىلي
ي حالة أنك لم تقم بتسجيل طفلك لهذا العام األكاديمي حت   

يرجر منك االتصال بقسم التسجيل يوم    التسجيل؛ وترغب بإتمام عملية    اآلن، ف 
ي استكمال  

 ألطفالك. وبالتاىلي ستتمكن من دخول النظام واختيار نموذج التعلم    اءات اإلجر األحد لمساعدتك ف 
 

امنة )حيث سيحض  كل من طالب نظام التعلم عن بعد وطالب   ي المدرسة اإلعدادية مي  
ي يتم عقدها ف 

ستكون جميع الفصول الدراسية الت 
ي نفس الوقت(. 

 التعلم الهجير  دروسهم ف 
 
ي   

أن لديكم مخاوف    أخرى، ونتفهمبأن الظروف تتفاوت من عائلة إىل    ندركفاظ عىل سالمة الجميع. نحن  الح  ،وود   جرينمن أهم أولوياتنا ف 
ي   فأننا   -كما تعلمون   - بعد أو وجاهًيا. ولكن    كان عنوالتعلم سواءا    والسالمة،متنوعة حول الصحة  

مون بكافة المتطلبات والتوجيهات الت  ملي  
ي من هيئة المعرفة وهيئ تردنا من كل   ي تهدف إىل الحفاظ عىل مصلحةة الصحة بدنر

 المعنية. األطراف  كافةوسالمة   والت 
 

ر تعاونكم معنا  ،نحن نثمن غالًيا ثقتكم بنا 
ّ
ة لكافة طالبنا  ،ونقد  األعزاء. ونتطلع إىل مواصلة تقديم تجربة تعليمية متمير 

 
 التحيات، مع أطيب 

 إدارة المدرسة 
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